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 است.
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 ( 3جایی )( ; جاب2ِجایی ); جابِ (1جایی )جابِ

باضذ ٍ دس ّش سِ هستمین هبذا تا همػذ هی یی فاغلِجات صیشا جابِجایی دس ّش سِ با ّن بشابش اسجابِ

 ایي فاغلِ یىی است.

 (2هسافت طی ضذُ )   ( 3هسافت طی ضذُ )  ( 1هسافت طی ضذُ )
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 گشدد.هٌضل بش هی

 چٌذ هتش است؟ ب( جابِ جایی هحوذ                     سا سسن وٌیذ. صهاى هحوذ –الف( ًوَداس هىاى 

 جَاب الف(

 ب( جابجایی غفش است چَى بِ هبذا خَد باص گطتِ.

 



 :دس ضىل همابل -10

 چٌذ هتش است؟  Cتا  Aجایی ٍ هسافت طی ضذُ اص الف( جابِ

 جایی ٍ هسافت طی ضذُ سا سٍی ضىل ًطاى دّیذ؟بشداس جابِ ب(

m 14 ;8 +6 ( ُالف; هسافت طی ضذ) 

m 10  ;      ;8
 

 +6
 

 جایی   ; جابِ   

 )ب(

جایی ٍ جابِوٌذ دس ّش یه اص حاالت صیش حشوت هی هتش 4ای بِ ضعاع سٍی هحیط دایشُهتحشوی بش  -11

 (3هسافت طی ضذُ سا تعییي وٌیذ؟ )عذد پی بشابش 
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 ب( پس اص یه چْاسم دٍس              

  پ( پس اص سِ چْاسم دٍس
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 5  ;

   

   
 ; تٌذی هتَسط 



 سَال اضافی:یه 

دلیمِ  10سٍد. اگش اٍ ایي هسافت سا دس صهاى پَسیا ّش سٍص غبح طبك هسیش همابل اص خاًِ بِ هذسسِ هی

 طی وٌذ، تٌذی هتَسط اٍ چٌذ هتش بش ثاًیِ است؟

 

 

 

پس اص هطاّذُ ًَس آى بطٌَین فاغلِ تمشیبی غاعمِ با ها چٌذ هتش  s5اگش غذای یه آرسخص سا  -19

)تٌذی غَت دس َّا ;  است؟
 

 
 340) 

1)68                     2 )680                    3 )170                      4 )1700 

4 )1700 

هسافت طی ضذُ 

صهاى
  هتَسط تٌذی;  

هسافت طی ضذُ 

 
  ;340  

m1700  ;5   340 ُهسافت طی ضذ ; 

بشای تبذیل یىای  -20
  

 
بِ  

 

 
 ظ            غ     41ظضشب وٌین.  6/3بایذ عذد هَسد ًظش سا دس  

ًادسست، بشای تبذیل یىای  
  

 
بِ  

 

 
 وٌین.  6/3بایذ عذد هَسد ًظش سا تمسین بش   
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